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2017- 2018 M. M. PRIEVARTOS IR SMURTO PRIEŠ VAIKUS, KRIZINIŲ SITUACIJŲ 

VALDYMO PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

 

TIKSLAS: Saugios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas ir bendradarbiavimas darželyje. 

 

UŽDAVINIAI:  

1. Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius į aktyvią veiklą, formuojant 

saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriant ir puoselėjant saugią aplinką.  

2. Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų socialinės 

kompetencijos ugdymą,  

3. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios nėra toleruotinas reiškinys. 

 

Darbas su pedagogais ir kitais bendruomenės nariais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Prievartos ir smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo prevencijos 

programos pristatymas. 

Programos peržiūra, tobulinimas, 

koregavimas. 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Direktorė 

 

Prievartos ir smurto, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos darbo komanda 

2. Pranešimai, filmų demonstravimas: 

„Patyčios – kaip atpažinti ir sustabdyti.“ 

„Smurtas prieš vaikus.“ 

 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Vaiko gerovės komisija. 

Prievartos ir smurto, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos darbo komanda 

3. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas 

darželio mikroklimato gerinimo, vaikų 

elgesio korekcijos klausimais (kursai, 

seminarai, paskaitos). 

 

2017-2018 

m.m. eigoje 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

4. Paskaita pedagogams „Vaiko adaptacija 

darželyje“. 

2017 m. 

rugsėjis 

Psichologė A. Jakonienė 

 

5. Darželio bendruomenės susirinkimas. Du kartus per 

metus. 

Direktorius 

6. Psichosocialinės rizikos veiksniai ir 

streso darbe vertinimo rekomendacijų 

pristatymas ir aptarimas. 

2017 m.m. Vaiko gerovės komisija. 

Prievartos ir smurto, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos darbo komanda 



7. Testo streso patiriamo darbe nustatymui 

atlikimas ir apibendrintų rezultatų 

aptarimas. 

2017 m.m. Vaiko gerovės komisija. 

Prievartos ir smurto, krizinių 

situacijų valdymo 

prevencijos darbo komanda 

8. Darželio bendruomenės išvyka 

„Pabūkim kartu“. 

2017 m.m. Direktorius 

 

 

Darbas su tėvais 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Prievartos ir smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo prevencijos   

tvarkos pateikimas, supažindinimas su 

programa. 

2017 -05 

 

Direktorius 

 

 

2. Akcija „Padovanok šypseną“ – skirta 

tarptautinei šypsenos dienai.  

2017-10-06 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

3. Akcija „Apkabink mane“ skirta 

tarptautinei dienai be smurto prieš 

vaikus. 

2017-10-20 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

4. Informacijos darželio tinklalapyje 

pateikimas: 

„ Vaiko adaptacija darželyje‘‘ 

„Patyčios – kaip jas atpažinti“ 

„Smurtas prieš vaikus.“ 

2017-2018 m.m.  Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės, specialistai. 

5. Paskaita tėvams: „Efektyvios tėvystės 

principai. Ką būtina žinoti tėvams?“ 

2018 m. 

balandis 

Psichologė A. Jakonienė 

6. Tėvų susirinkimai. 2017-2018 m.m. 

Du kartus per 

metus. 

Direktorė, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

7. Individualūs pokalbiai su tėvais. Esant poreikiui Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

8. Individualūs susitikimai su psichologu. Esant poreikiui. Psichologė A. Jakonienė 

9. Atviros veiklos drauge su tėveliais. 2017 m. 

rugsėjis, gruodis 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

10. Išvyka drauge su tėvais. 2017-2018 m.m. 

eigoje 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai 

11. Testo „Kaip Jūsų vaikas jaučiasi 

darželyje?“ atlikimas ir apibendrintų 

rezultatų pristatymas. 

2018 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, psichologas 

 



 

Prevencinės veiklos su ugdytiniais 

 

Eil. 

Nr 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Projektas ,, Aš tarp draugų‘‘- pokalbiai, 

diskusijos, valandėlės draugystės tema, 

grupės taisyklių sudarymas. 

 

2017 m. 

rugsėjis 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

2. Tarptautinės programos „Zipio 

draugai“, kurios tikslas padėti 5–7 metų 

vaikams įgyti socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant 

geresnės vaikų emocinės savijautos, 

įgyvendinimas 

 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogas 

3. Saugaus eismo pamokėlė su Amsiumi.  2017 m. spalis Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, Trakų policijos 

komisariato atstovai 

4. Projektas „Esu saugus, kai žinau“ 

įvairios veiklos, žaidimai, filmukų 

peržiūros apie saugų vaikų elgesį 

visuomenėje. 

 

2017 m. spalis Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

5. Terapijos ugdytinių emocijų valdymui: 

terapinės pasakos; 

draugiškas prisilietimas; 

žaidimai su smėliu; 

pykčio išraiškos; 

relaksacinis spalvinimas. 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai, specialistai 

6. Akcija „Užaugink draugystės medį“ – 

skirta tarptautinei draugystės dienai 

paminėti. 

2017- 11- 29 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

7. Projektas „Draugystės knyga“. 2018 m. kovas Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

8. Veiksmo savaitė „Be patyčių“. 

Pokalbiai, žaidimai, edukacinių filmų 

demonstravimas. 

2018 m. kovas Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

9. Linksmadieniai (bendri skirtingų grupių 

vaikų žaidimai, filmukų peržiūros, 

pokalbiai): 

Tarptautinė šypsenos diena 

Tarptautinė tolerancijos diena 

2017-2018 

m.m. eigoje 

 

2017-10-06 

2017-11-16 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės 



Tarptautinė šeimos diena 

Tarptautinė vaikų gynimo diena 

 

2018-05-15 

2018-06-01 

10. 

 

 

Piešinių parodos : 

„Mano šypsena“ 

,,Mano draugas“ 

,,Mano šeima‘‘ 

 

2017 spalis 

2018 kovas  

2018 gegužė 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

11. Alkoholio, tabako ir kt. psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa.  

Vaikų žalingų įpročių prevencija 

 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai. 

 

 

 

Situacijos analizė, poreikių išaiškinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 

1. Prievartos ir smurto prieš vaikus, 

krizinių situacijų valdymo prevencijos 

programos įgyvendinimo stebėjimas 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Direktorė 

2. Vaiko gerovės komisijos plano 

vykdymas 

2017-2018 

m.m. eigoje 

Direktorė 

3. Vaikų adaptacija 2017-2018 

m.m. eigoje 

Direktorė, vaiko gerovės 

komisija 

4. Grupės darbuotojų ir vaikų tarpusavio 

santykiai 

Nuolat Direktorė, vaiko gerovės 

komisija 

5. Vaikų saugumo užtikrinimas 

 

Nuolat Direktorė, lopšelio-darželio 

taryba, vaiko gerovės 

komisija 

6. Darbuotojų ir tėvų tarpusavio santykiai Nuolat Direktorė, lopšelio-darželio 

taryba. 
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